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Abstract 

Count with anxiety 

To hear someone expressing their dislike for math isn’t uncommon. In this paper 

different factors influencing peoples’ negative emotions related to mathematics 

are examined. First, the phenomena math anxiety, and different perspectives on 

learning, is described. 

 

Then, this study’s results are presented. Data was collected through a systematic 

literature review. The material was then analysed by a content analysis. This study 

is a survey, and the results are presented both in a table and in textual form. The 

discovered affective factors were categorized into six different groups, which are: 

cognitive processes, teachers, parents, genetics, gender and emotions connected 

to self-image. 

 

The results show that it’s impossible to point out one single factor that alone affect 

people’s negative emotions related to mathematics. Rather, it’s a co-operation 

between many factors. To conclude, the consequences on teaching are discussed, 

and suggestions on areas for further studies are given. 

 

 

Key words: math anxiety, teaching, learning, achievement  



Sammanfattning 

Räkna med ångest 

Att höra någon uttrycka att den ogillar matematik är inte ovanligt. I detta arbete 

undersöks vilka faktorer som påverkar personers negativa känslor inför 

matematik. Inledningsvis beskrivs fenomenet matematikångest samt olika 

perspektiv på lärande.  

 

Därefter presenteras studiens resultat. Data har insamlats genom systematiska 

litteraturstudier. Materialet har sedan analyserats med hjälp av en innehållsanalys. 

Denna studie är kartläggande, och resultatet presenteras både i tabellform och i 

löpande text. Upptäckta påverkansfaktorer har kategoriserats i sex olika grupper 

vilka är: kognitiva processer, lärare, föräldrar, genetik, socialt kön samt känslor 

kopplade till självbild.  

 

Resultatet pekar på att det inte går att bestämma en enskild faktor som ensam 

påverkar personers negativa känslor inför matematik. Snarare rör det sig om 

samverkan mellan flera faktorer. Avslutningsvis diskuteras vilka konsekvenser 

resultatet får för undervisning, och förslag ges på områden för vidare forskning.  

 

 

Nyckelord: matematikångest, undervisning, lärande, prestation  
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1. Inledning 

Sannolikt har de flesta någon gång hört frasen ”Jag hatar matte!” från någon i sin 

omgivning. Kanske har du som läser rent utav någon gång själv yttrat orden. 

Matematik är ett ämne som av många, såväl barn som vuxna, ogillas och anses 

vara svårt (Kay & Yeo, 2003). Att ämnet upplevs som svårt bekräftas även i olika 

internationella kunskapsmätningar. Resultat från dessa visar att elever i den 

svenska skolan presterar allt sämre i just matematik (Skolverket, 2014).  

 

På senare år har den svenska skolan och dess resultat fått utstå kritik, och 

matematik är ett ämne som många gånger omnämns i debatten. Rubriker likt 

”Modernt liv kräver inte så mycket matte” (Welin, 2016) och ”Sverige är sämst i 

klassen” (Carp, 2016) är inte sällan förekommande i svenska dagstidningar. Trots 

att det är nödvändigt att ta viss medierapportering med en nypa salt, finns där ändå 

något värt att belysa. Att negativa känslor inför matematikämnet är vanligt 

förekommande går snabbt att konstatera. Hur dessa känslor grundläggs är däremot 

inte lika självklart. Av detta arbetes kartläggning av påverkansfaktorer till dessa 

känslor framgår med tydlighet att frågan saknar ett enkelt svar. 

 

Matematikämnet skiljer sig från skolans övriga ämnen på några punkter, i vilka 

det går att söka orsaker till de negativa känslor som förknippas med ämnet. Att 

det upplevs som abstrakt samt ställer stora krav på såväl arbetsminne och lång- 

och korttidsminne är några av de särskiljande dragen (Kay & Yeo, 2003). Andra 

är av åsikten att god förmåga i matematik härrör från talang. Om så är fallet, 

innebär det indirekt att ansträngning saknar betydelse. Med andra ord, det är inte 

värt att investera energi i en lärandeprocess som ändå inte betalar sig. Många 

upplever också skolmatematiken som oanvändbar, vilket påverkar elevers 

upplevelse av ämnet (Olén, 2016). I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2015) görs tydligt att det ska arbetas för att 

eleverna ska förstå matematikens användbarhet i vardagslivet. Därtill ska 

undervisningen leda till att eleverna upplever värdet av matematik, utvecklar ett 

intresse samt bidrar till att de känner tilltro till sin förmåga. Dessa delar är svårare 

att mäta än elevers kunskapsnivå, vilket gör att de riskerar att hamna i skymundan 

(Lundahl, 2011). Detta är bara ett fåtal av många tänkbara påverkansfaktorer till 

personers negativa känslor inför matematik. För att långsiktigt kunna förändra 
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dessa känslor krävs att roten till problemen söks. Det är också just vad detta arbete 

bidrar med. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att genom en systematisk litteraturstudie kartlägga vilka 

faktorer som påverkar personers negativa känslor inför matematik. Genom att 

tydliggöra och åskådliggöra vilka faktorer som inverkar på känslorna inför ämnet, 

ämnar denna studie belysa gemensamma slutsatser och eventuella skillnader i 

tidigare matematikdidaktisk forskning. På så vis kan denna studie ligga till grund 

för ett större arbete inom området, och på sikt bidra till att allt fler får en positiv 

upplevelse av ämnet.  

 

Frågeställningen för detta arbete lyder som följer: 

- Vilka faktorer påverkar personers negativa känslor inför matematik? 

3. Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt presenteras först ett antal centrala begrepp som förekommer 

frekvent i det studerade materialet. Dessa är math anxiety, self-concept och self-

efficacy. Därefter förklaras en syn på sambandet mellan känslor, attityd och 

prestation. Slutligen redogörs för olika perspektiv på lärande, vilka agerar stöd för 

att det finns olika sätt att se på ett problem likt det som behandlas i detta arbete. 

De olika perspektiv på lärande som presenteras agerar således stöd vid 

diskussionsavsnittet.  

 

3.1 Math anxiety 

Matematikångest, eller math anxiety som det benämns på engelska, är något som 

av vissa klassas som ett fenomen. Den rädsla som personer som lider av 

matematikångest känner, riskerar att leda till ett undvikande av allt som 

förknippas med ämnet (Haylock, 2007). Matematikångest drabbar även personer 

som inte vanligtvis lider av ångest. Det är således ett tillstånd som inte kan 

likställas med allmän ångest eller obehagskänslor. Matematikångest innebär att 

personen drabbas av ångest eller stress i situationer som kräver hantering av 

siffror eller matematiska problem. Det kan utgöra ett hinder både inom skolan och 
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i vardagslivet, då även många vardagssituationer ställer krav på användandet av 

matematik (Richardson & Suinn, 1972).  

 

3.2 Self-concept 

Self-concept, eller självuppfattning som det kan översättas till, beskriver det sätt 

på vilket en person ser på sin egen förmåga. En persons självuppfattning formas 

genom interaktion med den miljö personen lever i. Det bör noteras att det inte är 

känslorna inför sitt kunnande, utan den faktiska vetskapen om det, som begreppet 

avser. Hur en person uppfattar sin förmåga kan variera inom olika områden. Det 

finns ett positivt samband mellan självuppfattning och skolprestationer, men det 

är osäkert i vilken riktning mellan delarna detta samband gäller, om inte i båda 

(Wigfeld & Karpathian, 1991). 

 

3.3 Self-efficacy 

Self-efficacy, eller upplevd självförmåga som det kan översättas till, beskriver en 

persons bedömning och självförtroende inför vad den är kapabel att utföra. En 

person som upplever sin självförmåga som låg, kan av rädsla för att misslyckas 

undvika den specifika uppgiften eller situationen. Den upplevda självförmågan 

präglar flera olika delar av en persons liv (Schunk, 1991).  

 

3.4 Samband mellan känslor, attityd och prestation 

Många elever känner ett obehag inför mötet med skolans matematik, och en 

betydande del känner ett så starkt obehag att de lider av något som kallas för 

matematikångest. Detta obehag har visat sig ha ett samband med prestationer i 

ämnet (Devine, Keyleigh, Szücs, Dowker & Ann, 2012). Däremot är det oklart 

om det är matematikångest som försämrar prestationen eller om det är sämre 

prestationer som orsakar ångest. Det hela kan snarare beskrivas som en negativ 

spiral där det ena påverkar det andra om vartannat. Beroende på vilken syn som 

innehas på detta samband kommer olika lösningar på problemet att uppdagas 

(Carey, Hill, Devine & Szücs, 2016).  

 

3.5 Perspektiv på lärande 

Det finns många olika teorier om lärande, vilket kan bero på att lärande är något 

som sker vid olika tillfällen och under varierande omständigheter. Ett sätt att 
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definiera lärande är som ”den process genom vilken en organism ändrar sitt 

beteende som ett resultat av erfarenhet” (Gage & Berliner, 1992 s. 225, 

översättning via Säljö, 2012 s. 141). Det är således genom förändring av beteende 

som det går att mäta att lärande skett. Dessa konkreta och mätbara förändringar 

ses som ett tecken på exempelvis ändrat tänkande, känslor och kreativitet. Via 

olika teorier om lärande finns olika synsätt på hur denna beteendeförändring sker. 

I detta avsnitt kommer olika teoretiska perspektiv på lärande förklaras. Detta 

förklaras främst genom hur barnet lär  sig genom skolan, men lärande förekommer 

även i andra situationer. 

 

3.5.1 Behaviorism 

Behavioristen arbetar med att belöna önskade beteendeförändringar och bestraffa 

oönskade sådana. Det innebär att läraren genom sitt sätt att agera och reagera 

framkallar positiva eller negativa känslor hos eleven beroende på beteende. Inom 

behaviorismen talas också om stereotyper. Det innebär att om en grupp människor 

förknippas med ett visst karaktärsdrag, kommer människor att generalisera och 

tilldela alla människor i denna grupp detta karaktärsdrag, oavsett om det är sant 

eller ej. Trots att människan behöver kategorier för att förstå sin omvärld innebär 

stereotyper grova generaliseringar och människors varandes komplexitet förbises 

(Gage & Berliner, 1992). 

 

3.5.2 Rationalism, kognitivism och Piaget 

Inom rationalismen finns en tro på människans förnuft, och det finns ett synsätt 

som innebär att det genom intelligenstest är möjligt att besluta om rätt person för 

rätt plats. För lärande innebär det att en kartläggning av en persons intelligenser 

leder till att undervisningen kan anpassas efter individen. Kognitivismen är en 

underkategori inom rationalismen. Där görs ofta en liknelse mellan människan 

och datorn, där det handlar om en persons förmåga att processa information. 

Därtill blir olika minnesfunktioner avgörande. Generellt inom rationalismen är att 

de mentala aktiviteterna ses som överordnade. Piaget intresserade sig, just genom 

ett överordnande av tankeprocessen, för hur själva tänkandet går till. Han 

poängterade också vikten av att anpassa undervisningen efter barnets 

utvecklingsstadier, då dessa innebär att barnet är redo att möta olika typer av 

uppgifter (Säljö, 2012). 
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3.5.3 Pragmatism 

Inom pragmatismen görs ingen skillnad på teoretiska och praktiska kunskaper, 

och vardagsliv och skola kopplas tätare samman. Lärande ses som något som sker 

i samspel med andra, och betydelsen av att tillvarata barnens egen nyfikenhet 

belyses. Centralt är också kommunikation med andra. Därigenom kan lärande ske 

utöver de egna erfarenheterna (Säljö, 2012). 

 

3.5.4 Sociokulturellt perspektiv 

Språket bär en framträdande roll inom det sociokulturella perspektivet, då det ses 

som nyckeln till alla andra redskap för att förstå omvärlden. Inom det 

sociokulturella perspektivet poängteras att lärande inte är något enbart för barn, 

utan något människan ständigt är en del av. Ett begrepp som dyker upp är den 

proximala utvecklingszonen, vilket kan beskrivas som det kommande steget för 

lärande av något nytt. Där kan den lärande vägledas och ta instruktioner av en 

lärare eller annan mer kunnande person. Stödet minskar med tiden för att den 

lärande slutligen behärskar momentet på egen hand (Säljö, 2012).  

4. Metod 

I detta avsnitt presenteras arbetets metod, vilken är enligt de riktlinjer som är 

gällande för systematiska litteraturstudier. Metodavsnittet inleds med en 

beskrivning av den kvalitativa ansats som präglat hela arbetsprocessen, där också 

reliabilitet och validitet diskuteras. Sedan motiveras val av databas och de sökord 

som där har använts. Även centrala begrepp, som inte ingår  som sökord men är 

vanligt förekommande i datamaterialet, förtydligas. Efter detta beskrivs 

genomförandet av databassökningen, där också den slutgiltiga sökkedjan 

presenteras. Därefter beskrivs det manuella urvalet och de inkluderingskriterier 

som är gällande vid denna studie. Slutligen presenteras studiens analysmetod och 

de etiska hänsynstaganden som tagits.  

 

4.1 Kvalitativ ansats 

En kvalitativ ansats har varit gällande för denna systematiska litteraturstudie. 

Detta eftersom en djupare förståelse av de resultat som presenteras varit av 

intresse, snarare än en kvantifiering av möjliga påverkansfaktorer. Ett utmärkande 

drag hos kvalitativa metoder, som gör avtryck på hela arbetsprocessen, är att 
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analys kan ske samtidigt som datainsamlingen. En induktiv ansats har varit 

gällande, vilket innebär att studiens syfte är att vara kartläggande, inte att testa en 

formulerad hypotes (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Detta 

arbete kommer således bidra till att utröna mönster och kartlägga tidigare 

forskning.  

 

4.1.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är av hög prioritet för att arbetets resultat ska kunna anses 

riktigt. Inom den kvalitativa forskningen får särskilt begreppet validitet en något 

annorlunda betydelse, då det inte rör sig om direkta mätningar (Bryman, 2012). 

Validiteten i detta fall säkerställs genom att det insamlade materialet noggrant 

arbetas med under en lång tid. Genom att alla inkluderade artiklar, tillgängliga i 

fulltext, lästs i sin helhet förhindras att förhastade slutsatser dras, och risken för 

missvisande tolkning av materialet minskar. Reliabiliteten säkerställs genom 

arbetsprocessens transparens och systematik, för att därmed vara möjlig att 

replikera.  

 

4.2 Val av databas 

Alla artiklar som presenteras i studiens resultat är genererade via databasen Web 

of Science. Denna databas tillhandahåller en stor mängd artiklar inom det 

naturvetenskapliga området, vilket är passande vid studier om undervisning och 

lärande i matematik. Sökfunktionen vid denna databas är en tillgång vid en 

systematisk litteraturstudie, då den tillhandahåller möjligheten att spara 

sökhistorik. Det innebär att också icke färdigställda sökningar kan sparas för att 

vidareutveckla vid ett senare tillfälle. Detta är positivt avseende datainsamlingens 

kvalitet, på så sätt att det underlättar systematik, samtidigt som det ger möjlighet 

att låta arbetet med att frambringa sökord vara en process som inte behöver 

färdigställas vid ett enskilt tillfälle.  

 

Att enbart använda en databas innebär en avgränsning. Dock är antalet tillgängliga 

tidskrifter via Web of Science stort, och underlaget bedöms vara tillräckligt för 

att svara på arbetets frågeställning. 
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4.3 Sökord 

De sökord som har använts kan kategoriseras in i tre olika teman. De teman som 

bedöms täcka in frågeställningen är anxiety, attitude och effect, samtliga kopplade 

till matematik som är ämnet för detta arbete. Dessa teman framgår i den sökkedja 

som presenteras där dessa kategorier kombinerats med den booleska operatorn 

AND. Övriga sökord är synonymer. Dessa synonymer är de ord i sökkedjan som 

är kombinerade med den booleska operatorn OR. Därmed definieras enbart de tre 

ursprungliga begreppen i detta avsnitt. 

 

Utgångspunkten för sökorden, vilket framgår av den formulerade 

frågeställningen, är negativa känslor inför matematik. Det var således där grunden 

för sökorden lades. Genom användning av trunkering kunde olika former av 

sökorden inkluderas i sökningarna. Undantagen beror på att det i dessa fall även 

gav träffar på ord irrelevanta för studiens syfte. En frassökning användes, 

nämligen ”math* anxiety”, vilket också kan beskrivas som ett inkluderingskrav 

för alla artiklar. Valet att ganska frikostigt kombinera ord med varandra med hjälp 

av den booleska operatorn OR har sin grund i att det gällande arbetets 

frågeställning inte finns någon vedertagen formulering av relationen mellan 

matematik och påverkansfaktorer på känslor till ämnet. Genom dessa synonymer 

kan ämnet belysas ur fler vinklar för att undvika att resultatträffarna blir ensidiga. 

Fler synonymer hade kunnat användas, men det antal träffar som blev resultatet 

av denna sökkedja var av hanterbar mängd och gallring kunde istället ske manuellt 

med hjälp av inkluderingskriterier. Det bör nämnas att fler sökord och 

kombinationer prövats och förkastats innan den slutgiltiga sökkedjan 

frambringades. 

 

4.3.1 Anxiety 

I detta fall har ordet getts innebörden obehag, oro och ångest och används som ett 

samlingsnamn för en rad negativa känslor. Trots att sökningen skett på ”math* 

anxiety” framgår, av ordets på engelska något vidare betydelse, att det inte är 

matematikångest som fenomen som åsyftas. De träffar som databassökningen 

resulterade i speglar denna ambition.  

 



10 

 

4.3.2 Attitude 

I detta sökkluster ingår sökorden attitude*, beliefs och experience*. Dessa ord har 

getts innebörden inställning, känslor inför, upplevelse av och erfarenhet. Att orden 

inte är självklara synonymer till varandra torde inte vara något problem då det 

finns flera sätt att beskriva sitt förhållande till ett ämne som kan anses vara 

likvärdiga.  

 

4.3.3 Effect 

I detta sökkluster  ingår sökorden effect, effects, influence, affect och cause*. 

Dessa ord har getts innebörden effekt, influera, påverka och påverkas. Att orden 

inte är självklara synonymer till varandra beror på en önskan att fånga både 

begreppet att påverka och begreppet att påverkas.  

 

4.3.4 Synonymer 

Eftersom Web of Science saknar thesaurus som funktion användes en 

synonymordbok online (http://www.thesaurus.com/) för att vidga sökningarna. 

Inom det första temat genererade ordet attitude, med hjälp av synonymordboken, 

ordet beliefs. Ordet experience tillkom genom associationer till dessa två ord. I 

det andra sökklustret användes synonymordbokens funktion att även generera 

antonymer. Det var möjligt i detta fall, då det är både orden att påverka och 

påverkas som avses, samt det som är konsekvensen av handlandet, det vill säga 

effekten. Ordet effect och effects fungerar som versioner av samma ord. Att båda 

står med som enskilda sökord beror på att trunkering resulterade i en för stor 

mängd irrelevanta träffar. Cause genererades som antonym på dessa ord. Affect 

har liknande betydelse som effect men används oftare som verb. Dessutom kan 

det vid viss användning också belysa ett mer känslomässigt förhållande. Influence 

genererades som synonym till detta ord.  

 

Att alla ord i sökklustren inte är renodlade synonymer till varandra är ett medvetet 

val. Därigenom önskas fler formuleringar och angreppssätt på frågeställningen för 

detta arbete bli gällande. 
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4.4 Sökkedja 

 

4.5 Databassökning 

Alla sökord har använts som ämnesord. Sökning har således genomförts med 

topic som avgränsning. Varför inte rubrik har valts beror på att det skulle kunna 

exkludera relevanta artiklar enbart genom att de i rubriksättningen valt bort något 

av de valda sökorden. Vid denna studie gjordes inga begränsningar i artiklarnas 

publiceringsdatum. Med andra ord användes databasens automatiska tidsspann på 

år 1975-2016. Detta för att det är av intresse att skapa en helhetsbild av området 

Datum  

2016-04-29 

Sökord Avgränsningar Träffar 

#1 ”Math* anxiety” Topic 498 

#2 Attitude* Topic 234748 

#3 Beliefs Topic 356708 

#4 Experience* Topic 1146696 

#5 #2 OR #3 OR #4  1643000 

#6 Effect  Topic 6947685 

#7 Effects Topic 6947685 

#8 Influence* Topic 2145809 

#9 Affect* Topic 1960754 

#10 Cause* Topic 2049054 

#11 #6 OR #7 OR #8 

OR #9 OR #10 

 10661644 

#12 #1 AND #5 AND 

#11 

 91 
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och att det spann bland publiceringsdatum som databasen tillhandahåller ändå är 

relativt begränsat. Dessutom anses denna studies frågeställning inte vara 

tidsbunden, även om förhållningssättet till ämnet kan ha ändrats över tid.  

 

Sökningarna är gjorda i Web of Science Core Collection. En avgränsning hade 

varit möjlig att göra genom att begränsa vilka tidskrifter som artiklarna söks i. 

Varför detta inte gjorts beror på ambitionen att genomföra en studie med hög 

reliabilitet. Nackdelarna med att skapa fler inkluderingskrav för tidskrifter, än vad 

som sker automatiskt vid val av databas, bedöms inte väga upp fördelarna. Risken 

att inte inkludera möjliga resultat svarande på frågeställningen bedöms högre än 

vad som vägs upp av de fördelar som en sådan avgränsning skulle ge i det 

manuella urvalet. Dessutom bedöms risken vara lägre att de resultat som 

presenteras är för ensidiga. Ytterligare en anledning till varför dessa 

begränsningar inte gjordes var att mängden artiklar var av lämplig omfattning för 

en första genomläsning. Inte heller några avgränsningar avseende 

publiceringsspråk gjordes i den första instrumentella sökningen. Antalet artiklar 

som blev resultatet av en sökning enligt beskriven sökkedja och med valda 

inkluderingskrav var 91 stycken. 

 

4.6 Manuellt urval 

Vissa artiklar fanns inte fria i fulltext, och andra fanns inte tillgängliga i fulltext 

på engelska. Dessa artiklar har ändå använts då det var möjligt att ta del av ett 

engelskt abstract vilket i förekommande fall ansetts tillräckligt. Däremot har det i 

artikelmatrisen markerats vilka artiklar som funnits tillgängliga i fulltext och ej. 

 

Det manuella urvalet startade med en genomläsning av rubriker till de artiklar som 

genererats via databassökningen. Detta var ett sätt att kontrollera att underlaget 

skulle vara tillräckligt för att svara på arbetets frågeställning, samt skapa en 

överblick för att kunna formulera inkluderingskrav. Därefter lästes alla artiklars 

abstract. Det var först där det manuella urvalet genom att artiklarna jämfördes 

med uppställda inkluderingskrav. Att inte påbörja det manuella urvalet förrän vid 

läsning av abstract beslutades genom att det inte är säkert att artiklarnas rubriker 

helt svarar mot studiernas resultat. Därmed minskar risken att artiklar som faktiskt 

skulle kunna bidra till att besvara arbetets frågeställning inte inkluderas. Vid den 

manuella urvalsprocessen gallrades de artiklar som inte ansågs svara mot studiens 
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syfte bort. Föremål för analys blev slutligen 39 artiklar. Alla inkluderade artiklar, 

som fanns tillgängliga i fulltext på engelska har lästs i sin helhet.  

 

4.6.1 Inkluderingskriterier 

Ett antal inkluderingskriterier har varit aktuella vid den manuella urvalsprocessen. 

Då det är ett kvalitativt arbetssätt som varit gällande har inte enskilda ord varit 

avgörande för huruvida en artikel inkluderas eller ej. En artikel kan innehålla delar 

som bidrar till att svara på studiens frågeställning, trots att inte hela artikelns 

presenterade resultat anses relevant. Således innebär inkluderingskraven att en 

inkluderad artikel även kan behandla andra ämnen, men ändå bedömas innehålla 

delar behjälpliga för att besvara arbetets frågeställning. De inkluderingskrav som 

varit gällande är: 

 

 Studien behandlar matematik. 

 Studien behandlar möjliga orsaker till negativa känslor inför matematik. 

 Studien behandlar negativa känslor inte enbart kopplade till prov eller 

provlikande situationer, ofta benämnd som test anxiety. 

 Studien behandlar orsaker till negativa känslor inför matematik, inte enbart 

konsekvenser av dessa. 

 

4.7 Analysmetod 

De genererade artiklar som uppfyller alla inkluderingskriterier blir sedan 

föremål för analys. Mängden material komprimeras och därigenom blir data mer 

lättillgänglig. Analysarbetet har skett i enlighet med de riktlinjer som gäller för 

en innehållsanalys.  

 

4.7.1 Centrala begrepp 

Ett antal begrepp som inte använts som sökord, men ändå ingår i många av de 

studerade artiklarna, förklaras nedan. Detta då de kan ha olika innebörd beroende 

på sammanhang, vilket blir tydligt när orden översätts till svenska. Tolkningen av 

dessa ord påverkar också analysarbetet och kategoriseringen av artiklarna. 
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4.7.1.1 Achievement 

Achievement är ett ord som saknar en entydig svensk översättning. Inom ramen 

för detta arbete har översättningen prestation använts, trots att det inte fångar in 

begreppets hela vidd.  

 

4.7.1.2 Discomfort 

Utgör i detta sammanhang ett samlingsnamn på obehagliga eller negativa känslor. 

Beroende på kontext ges ordet en liknande betydelse som anxiety. 

 

4.7.2 Innehållsanalys 

Målet med studien är att utröna mönster i det insamlade datamaterialet. Således 

valdes innehållsanalys som analysmetod. Analysen har skett i flera steg. Vid den 

manuella urvalsprocessen noterades vissa övergripande teman hos de ingående 

artiklarna, vilka agerade stöd vid påbörjandet av analysen. Det innebar att 

analysarbetet delvis skedde parallellt med datainsamling. De utrönta temana 

agerade stöd vid nästa genomläsning av abstract, men utgjorde inte några fasta 

och slutgiltiga kategorier. Vid denna genomläsning sammanfattades artiklarnas 

presenterade resultat, utifrån vad som framgick av deras abstract. Denna 

sammanfattning användes för att samtidigt gruppera artiklarna inom de olika 

temana. För att förenkla detta betydande steg i processen placerades vissa artiklar 

under en kategori vars innehåll bedömdes osäkert. Detta då processen med att 

placera in dem under rätt tema skulle ha högre precision desto fler artiklar som 

bearbetats. Efter detta steg kunde vissa teman sammanföras, då de hade stora 

likheter med varandra. Detta steg i analysen utmynnade slutligen i sex kategorier, 

vilka är: kognitiva processer, lärare, genetik, socialt kön och känslor kopplade till 

självbild.  

 

Vissa av artiklarna presenterar resultat som skulle kunna platsa i flera kategorier. 

I detta arbete har varje artikel dock enbart kunnat presenteras under en kategori, 

vilket innebär att viss data går förlorad. Kategoriseringen är gjord utefter den mest 

betydelsebärande delen av resultatet, vilket avgjorts med stöd i vilket resultat 

artikelförfattarna lyfter i abstract. För att kunna utröna samband och få en 

överblick beslutades att varje kategori tvunget behövde innefatta minst tre artiklar. 

Det gör att namnet på vissa kategorier inte helt stämmer med rubriken på de 
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artiklar som där behandlas, men det beror på att olika benämningar använts på 

liknande fenomen. 

 

För att kunna redogöra för artiklarnas huvudpunkter lästes alla tillgängliga artiklar 

i fulltext. Alla artiklar presenteras i tabellform utifrån publiceringsdatum under 

arbetets analysavsnitt. I artikelmatrisen har ett antal punkter bedömts viktiga att 

registrera. Förutom fullständig referens till artikeln har motiv för studien, metod 

samt resultat noterats. Därtill har det markerats om artikeln funnits tillgänglig i 

fulltext eller ej, samt vilken kategori den tillhör. Med stöd av tabellen och läsning 

av artiklarna i fulltext redogörs för de olika kategorierna i löptext under rubriken 

för analys. 

 

4.8 Etiska aspekter 

Arbetets gång har präglats av hänsyn till en rad forskningsetiska principer. Dessa 

överväganden blir inte av samma avgörande karaktär i en systematisk 

litteraturstudie som vid andra metoder. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet anses alla vara uppfyllda då det är 

redan befintlig forskning som ingår i det material denna studie bygger på 

(Vetenskapsrådet, 2002). Huruvida varje enskild ingående studie uppfyller dessa 

krav har inte varit möjligt att undersöka i detta fall. Därmed antas de, genom att 

de blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter, uppfylla dessa etiska krav. 

Dessutom har etiska hänsynstaganden gjorts gällande studiens transparens och 

reliabilitet. Genom att garantera ett systematiskt tillvägagångssätt är studien 

replikerbar. Reliabiliteten säkerställs genom att alla resultat presenteras, även 

motstridiga sådana. Därigenom uppfyller denna studie kraven för vetenskaplighet 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

5. Resultat: Presentation av litteraturstudien 

I detta avsnitt presenteras de artiklar som blev föremål för analys. Bland dessa 

gick det att utröna sex olika teman, vilka är: kognitiva processer, lärare, föräldrar, 

genetik, socialt kön samt känslor kopplade till självbild. 
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5.1 Övergripande kartläggning 

Nedan följer en sammanställning av de resultat de inkluderade artiklarna 

redovisat. För fullständig redovisning i tabellform, se bilaga 1. Där beskrivs de 

enskilda studierna på ett mer omfattande sätt där, förutom resultat, även motiv för 

studien och använd metod presenteras. 

 

5.1.1 Kognitiva processer 

Personer som lider av påträngande och oönskade tankar uppvisar också i högre 

grad obehagskänslor eller ångest inför matematik. Flyktiga och oönskade tankar 

upptar utrymme på bekostnad av för situationen relevanta sådana. Det påverkar 

också vilket sätt som fungerar för lärande för en person (Sayed Nordin et al., 2014;  

Justicia-Galiano et al., 2016; Gilbert, 2011). Riktningen på detta samband finns 

det delade meningar om, det vill säga om störande tankar orsakar 

matematikångest eller om matematikångest leder till negativa och störande tankar. 

Exempel på det sistnämnda är att matematikångest är en kognitiv belastning, och 

kan sänka både självförtroende och göra så att personer hastar igenom 

matematikuppgifter. Det gör dem motvilliga att exempelvis titta igenom sina svar, 

och upptäcka samt rätta sina egna fel (Morsanyi, Busdraghi & Primi 2014; 

Palacios Picos, Hidalgo, Maroto & Ortega, 2013; Kargar, Tarmizi, & Bayat 2010).  

 

5.1.2 Lärare 

Lärare har en stor inverkan på riktningen för de känslor inför matematik elever 

utvecklar. På det sätt de uppmuntrar och stöttar eleverna grundläggs relationen till 

ämnet (Marchis, 2011; Çiftçi, 2015). Det finns tydliga skillnader mellan hur lärare 

bemöter flickor respektive pojkar i matematikämnet, och hur avgörande de 

bedömer sina prestationer vara för framtiden. När lärare upplever högre grad av 

obehagskänslor inför matematik, har de också lägre förväntningar på eleverna. 

Det är alltså inte, åtminstone inte enbart, elevernas personlighet som avgör vilka 

förväntningar lärare har på dem, utan det speglas från lärares egna erfarenheter. 

Dessutom riskerar lärares negativa känslor kopplade till matematik utgöra ett 

hinder i undervisningen, för att där skapa inkluderande undervisningsmiljöer 

(Mizala, Martinez & Martinez, 2015). Just undervisningens upplägg och de 

metoder som används där är av betydelse för hur elever upplever ämnet. En tydlig 

målstruktur, främst kunskaps- eller prestationsfokuserad sådan, leder till att 

eleverna i lägre grad uppvisar matematikångest. Detta genom att eleverna tar 
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ansvar för sitt eget lärande, men också för att de får tillfällen och tillåts göra 

misstag (Lavasani, Hejazi & Varzaneh, 2011). Lärare är vuxna personer som i 

bagaget har sina egna känslor inför matematik att förhålla sig till. Deras 

upplevelser kan vara av varierande karaktär, så som skolmiljö, upplevd 

svårighetsgrad hos ämnet, negativa attityder eller klasskamraters beteenden. 

Oavsett påverkar det dem i deras lärarroll, vilket i sin tur påverkar elevernas 

upplevelse och känslor inför ämnet (Bekdemir, 2010).  

 

5.1.3 Föräldrar 

Föräldrar, eller andra typer av vårdnadshavare som finns i barnets närhet under 

uppväxten spelar stor roll för vilka känslor inför matematik barnet utvecklar 

(Casad, Hale & Wachs, 2015; Maloney, Converse, Gibbs, Levine & Beilock, 

2015; Maloney, Ramirez, Gunderon, Levine & Beilock, 2015). Kraftfullt kan 

deras betydelse uttryckas genom formuleringen ”Parents are their childrens first 

and most sustained teachers” ( Maloney, Ramirez, Gunderon, Levine & Beilock, 

2015 s. 1480). Det finns en stark koppling mellan föräldrars rapporterade 

matematikångest och elevers studieresultat i matematik. Detta samband 

konstateras existera även efter att hänsyn tagits till faktorer rörande lärare och 

skolmiljö. Det är i vilken omfattning föräldrarna hjälper barnet med sina läxor 

som mätts för att avgöra denna relation. Ju mer föräldrar med matematikångest 

hjälpte sina barn med läxorna, desto sämre presterade eleverna. Denna försämrade 

prestation var vad som i nästa skede orsakade ökad matematikångest hos eleverna 

(Maloney, Ramirez, Gunderon, Levine & Beilock, 2015). Det finns också 

samband som visar att negativa känslor kopplade till matematik hos föräldrar 

påverkar barnet i högre grad om de är av samma kön, och extra tydligt blev det 

gällande relationen mellan moder och dotter. Det kan bero på att mödrar generellt 

spenderar mer tid än fäder med att hjälpa barnen med skolrelaterade aktiviteter, 

men där saknas tydliga forskningsresultat (Casad, Hale & Wachs, 2015).  

 

5.1.4 Genetik 

Genetiska förutsättningar kan ha en inverkan på personers känslor inför 

matematik. Det går att genom olika tester få fram så kallade lärprofiler, baserade 

på hur personer agerar och reagerar när de ställs inför olika typer av matematiska 

problem. Det kan handla om undvikande, stresspåslag eller hur pass betydelsefull 

en uppgift bedöms vara. Det är dock något oklart vad som beror på genetik och 
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vad som har andra förklaringar (Cimen & Campbell, 2012). Det finns vissa 

genetiska faktorer som kan ligga bakom negativa känslor inför matematik. Det 

har visats att enäggstvillingar i större utsträckning än tvåäggstvillingar delar en 

upplevelse av både matematikångest, allmän ångest och 

problemlösningsförmåga. Det är dock enbart de olika formerna av ångest som 

klart kan förklaras av genetik, eftersom det är svårt att avgöra vad omgivningen 

har för inverkan på problemlösningsförmågan (Wang et al., 2014). En genetisk 

skillnad som påvisats mellan kön, och som kan påverka känslor inför matematik, 

rör visualiseringsförmåga och förmåga att organisera intryck. Det har visat sig att 

kvinnor i större utsträckning än män uppvisar svårigheter med just detta. Ett 

samband har visats mellan att personer med sämre visualiseringsförmåga i större 

utsträckning också upplever ångestlikande känslor kopplat till matematik. Det är 

dock inte helt klart i vilken riktning detta samband gäller (Maloney, Waechter, 

Risko & Fugelsang, 2012).  

 

5.1.5 Socialt kön 

Obehagskänslor kopplade till matematik är något vanligare hos flickor än hos 

pojkar, främst gällande mer komplexa situationer som involverar mer än basala 

uträkningar (Arambasic, Vlahovic-Stetic & Severniac, 2005; Baloglu & Kocak, 

2006; Kyttälä & Björn, 2010; Krinzinger, Wood & Willmes, 2012; Jugovic, 

Baranovic & Marusic, 2012; Gunderson, Ramirez, Levine & Beilock, 2012; 

Forbes, Duran, Leitner & Magerman, 2015; Gerardo Meza-Cascante, Suarez-

Valdes-Ayala & Agueero-Calvo, 2015; Zirk-Sadowski, Lamptey, Devine, 

Haggard & Szücs, 2014; Devine, Fawcett, Scücs & Dowker, 2012). 

 

Flickor har visat sig ha sämre tilltro till sin förmåga. Samtidigt tillskrev de 

framgång och misslyckande större betydelse än pojkar, vilket kan vara en 

anledning till de ökade obehagskänslorna relaterade till ämnet (Kyttälä & Björn, 

2010; Jugovic, Baranovic & Marusic, 2012). Det finns könsstereotyper där det 

görs gällande att män är bättre än kvinnor på matematik, vilket influerar känslorna 

inför ämnet. Om läraren är kvinna och uppvisar negativa känslor inför ämnet, har 

det visat sig påverka flickors, men inte pojkars, känslor inför matematik (Beilock, 

Gunderson, Ramirez & Levine, 2010). Flickor tenderar att i lägre grad identifiera 

sig med yrken relaterade för ämnet, och förväntar sig inte att prestera bra i ämnet 

(Boe, Henriksen, Lyons & Schreiner, 2011; Gunderson, Ramirez, Levine & 

Beilock, 2012). Det är också skillnad i hur pojkar och flickor tar till sig av kritik, 
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där flickor i större omfattning tar till sig av negativ kritik än positiv sådan (Forbes, 

Duran, Leitner & Magerman, 2015). 

 

Av viss äldre forskning hävdas att könsseparerade klasser vore en bra lösning, 

men vid en ytterligare genomgång av materialet blir denna slutsats ifrågasatt. Det 

har nämligen visats sig ha relativt liten effekt på både prestation och känslor inför 

ämnet (Marsh & Rowe, 1996).  

 

5.1.6 Känslor kopplade till självbild 

Personers upplevda självförmåga påverkas av deras självuppfattning. Upplevd 

självförmåga, det vill säga det självförtroende en person har inför möte med en 

uppgift, i detta fall matematiska sådana, har inverkan på både attityder och känslor 

inför ämnet (Ferla, Valcke & Cai, 2009). Personer som har en mer positiv 

självuppfattning har också visats i lägre grad uppvisa matematikångest (Isiksal, 

Curran, Koc & Askun, 2009; Radišić, Viddenović & Baucal, 2015), men det finns 

också studier vars resultat angör att så inte alls nödvändigtvis är fallet (Austin, 

Wadlington & Bitner, 1992). Hos lärarstudenter har ett samband setts mellan 

upplevd självförmåga i matematik och obehagskänslor inför undervisning i 

ämnet. Om den upplevda självförmågan ökar, minskar obehagskänslorna inför 

undervisning (Ural, 2014). Personer med en positiv självbild, oberoende av andra, 

litar mer på sin egen förmåga. Det är också visat att dessa personer lättare hanterar 

prestationsinriktade målsättningar. Personer som, tvärtom, har en självbild 

beroende av andra, tenderar att lättare bemöta mål av social karaktär. Personer 

med prestationsmål utvecklar i högre grad obehagskänslor kopplade till 

matematik (Lou et al., 2014). Samband har uppvisats mellan självupplevd 

förmåga inom matematik och läs- och skrivförmåga inom matematik. Även 

intresse och glädje kopplat till matematik, likaså obehag, har visats ha inverkan 

på läs- och skrivförmåga i matematik (Güzel & Berberoğlu, 2010).  

 

När en person i högre grad upplever negativa känslor kopplade till matematik, 

presterar denne också sämre. Känslor inför ämnet har visat sig ha mer betydelse 

än både tanken på att bli bedömd och faktorer i den omgivande miljön (Wahid, 

Yusof & Razak, 2014). Det är i sammanhanget nödvändigt att ta i akt att känslor 

innebär ett vitt spektra, och att dessa kan vara av olika betydelse. För att nå goda 

prestationer i ämnet är självförtroende och hur pass enkelt ämnet upplevs de två 
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viktigaste. I vilken riktning detta påverkansförhållande gäller är däremot inte helt 

tydligt. Med andra ord, om det är känslorna inför ämnet som påverkar 

prestationerna, eller om det är prestationer i ämnet som framkallar vissa känslor 

(Lim & Chapman, 2015).  

6. Analys och syntes av litteraturstudie 

Trots den gedigna mängd forskning som behandlar personers negativa känslor 

inför matematik, är det omöjligt att dra några enkla slutsatser utifrån detta 

material. Genom de kategorier som utrönts och presenterats samt den samverkan 

mellan dem som illustrerats i figur 1 är det ändå möjligt att utröna vissa samband 

och tendenser i forskning inom det aktuella området.  

 

Många artiklar behandlade socialt kön i någon form, även om det inte alltid var 

en del av deras huvudresultat. Det var också den kategori det fanns mest forskning 

i, och där forskning faktiskt var ense. Flickor känner i större utsträckning obehag 

inför matematik än vad pojkar gör (Arambasic, Vlahovic-Stetic & Severniac, 

2005; Baloglu & Kocak, 2006; Kyttälä & Björn, 2010; Krinzinger, Wood & 

Willmes, 2012; Jugovic, Baranovic & Marusic, 2012; Gunderson, Ramirez, 

Levine & Beilock, 2012; Forbes, Duran, Leitner & Magerman, 2015; Gerardo 

Meza-Cascante, Suarez-Valdes-Ayala & Agueero-Calvo, 2015; Zirk-Sadowski, 

Lamptey, Devine, Haggard & Szücs, 2014; Devine, Fawcett, Scücs & Dowker, 

2012). Detta anses i stor grad vara relaterat till könsstereotyper som finns i ämnet, 

vilka gör gällande att pojkar är bättre än flickor i matematik. Där spelar föräldrar 

och lärare en viktig roll genom att de fungerar som förebilder. De har möjlighet 

att, genom sättet de agerar på, bekräfta eller dementera dessa stereotyper (Beilock, 

Gunderson, Ramirez & Levine, 2010). 

 

Det finns samband mellan socialt kön och känslor kopplade till självbilden. 

Flickor uppvisar sämre tilltro till sin förmåga, och har ofta sämre självförtroende 

inom matematik, vilket också påverkar känslorna inför ämnet (Kyttälä & Björn, 

2010; Jugovic, Baranovic & Marusic, 2012). Genetik har visats kunna ha en viss 

inverkan på en persons känslor inför matematik, men underlaget inom denna 

kategori är tunt. En skillnad som kan finnas mellan kön är att kvinnor har sämre 

visualiseringsförmåga än män, och att detta i så fall skulle förklara varför de oftare 
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upplever negativa känslor inför matematik (Maloney, Waechter, Risko & 

Fugelsang, 2012).  

 

Även en persons kognitiva processer har inverkan på dennes upplevelser av 

matematikämnet. Om en person lider av störande tankar påverkar det dennes 

förmåga att bearbeta ämnesrelaterat stoff, vilket gör att vissa 

undervisningsmetoder passar bättre än andra (Sayed Nordin et al., 2014; Justicia-

Galiano et al., 2016; Gilbert, 2011). Det ställer också krav på läraren att anpassa 

undervisningen, så att den matchar elevens behov (Lavasani, Hejazi & Varzaneh, 

2011). Likartad inverkan har föräldrar, som många gånger hjälper barnet med 

hemuppgifter inom matematik (Maloney, Ramirez, Gunderon, Levine & Beilock, 

2015). 

 

7. Diskussion 

I detta avsnitt följer en kort sammanfattning av studiens huvudresultat. Därefter 

följer en diskussion av först resultatet, sedan metoden. Avslutningsvis diskuteras 

vilka konsekvenser resultatet får för undervisning, för att mynna ut i förslag på 

områden för framtida forskning.  

 

7.1 Sammanfattning av huvudresultaten 

Det finns en rad olika faktorer som påverkar personers negativa känslor inför 

matematik. Sammanfattat är dessa kognitiva processer, lärare, föräldrar, genetik, 

socialt kön och känslor kopplat till självbild. Trots att forskning presenterar 

många olika påverkansfaktorer vore det fel att säga att de är oense. Många artiklar 

presenterar resultat där det framkommer att det kan finnas flera olika 

påverkansfaktorer, och det finns heller ingen forskning som dementerar 

existensen av en annan påverkansfaktor.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Motivet för denna studie var att kartlägga vilka faktorer som påverkar personers 

känslor inför matematik. Det är orsaker till, och inte konsekvenser av, dessa 

känslor som varit mål för studier. Resultatet pekar på att det vore mest troligt att 
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tänka att känslor inför ämnet uppkommer genom en kombination av faktorer. 

Detta arbete har bidragit till matematikdidaktisk forskning genom att påvisa denna 

komplexitet. Arbetets syfte har varit att vara kartläggande, och den har inte haft 

som syfte att närmare studera en eller ett par enskilda faktorer. Det går inte att 

genom denna studie se vilken faktor som skulle vara den utlösande faktorn för 

negativa känslor inför matematik. Problematiken med att finna en enskild 

utlösande faktor för negativa känslor inför matematik har också konstaterats i 

tidigare forskning (Carey, Hill, Devine & Szücs, 2016).  

 

Vilken syn på lärande som innehas inverkar på vilken eller vilka 

påverkansfaktorer som anses mest betydelsefulla. Inom behaviorismen tillskrivs 

läraren en viktig roll, genom dennes möjlighet till korrigering av oönskade 

beteenden. Det finns också belägg för socialt kön som påverkansfaktor sett ur ett 

behavioristiskt perspektiv. Människans behov av att göra generaliseringar och 

kategorisera sin omvärld, leder till att stereotyper inarbetas (Gage & Berliner, 

1992). En sådan stereotyp är att män är bättre på matematik än kvinnor (Beilock, 

Gunderson, Ramirez & Levine, 2010). Piaget, aktiv inom kognitivism och 

rationalism, skulle snarare hävda att genetik och kognitiva processer förklarar 

personers negativa känslor inför matematik. Med hänvisning till människans olika 

utvecklingsstadium menar han att en människa rent utvecklingsmässigt var redo 

för olika typer av tankeprocesser under olika delar av sin utveckling (Säljö, 2012). 

Flyktiga tankar, som skulle kunna störa minnesprocesser, är då en möjlig 

förklaring till negativa känslor inför matematik (Sayed Nordin et al., 2014; 

Justicia-Galiano et al., 2016; Gilbert, 2011). 

 

Inom pragmatismen ses lärande som något som sker i samspel med andra, och 

skola och vardagsliv tillskrivs en närmare relation (Säljö, 2012). Därigenom kan 

föräldrar som påverkansfaktor på barns negativa känslor inför matematik 

förklaras (Casad, Hale & Wachs, 2015; Maloney, Converse, Gibbs, Levine & 

Beilock, 2015; Maloney, Ramirez, Gunderon, Levine & Beilock, 2015). Också 

lärarens påverkan kan förklaras genom pragmatismens synsätt, då sättet de 

samspelar med elever är av betydande roll för hur känslor inför ämnet utvecklas 

(Marchis, 2011; Çiftçi, 2015). Inom det sociokulturella perspektivet beskrivs den 

proximala utvecklingszonen, vilket kan ses som en zon där lärande sker. För att 

lära något nytt behövs stöd av en mer kunnig person (Säljö, 2012). Beroende på 
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vilket klassrumsklimat som gäller, kan både lärare och klasskamrater påverka en 

persons känslor inför matematik (Lavasani, Hejazi & Varzaneh, 2011). Även 

föräldrar, och det sätt på vilket de hjälper sina barn med hemuppgifter, har 

betydelse för vilken riktning deras barns känslor inför matematik tar (Maloney, 

Ramirez, Gunderon, Levine & Beilock, 2015). 

 

Alla perspektiv på lärande som här presenterats stödjer också bilden av känslor 

kopplade till självbild som en betydande påverkansfaktor. Självuppfattning och 

upplevd självförmåga utgår från individen, men påverkas av hur omgivningen 

värderar och reagerar på personens handlingar och idéer (Wigfeld & Karpathian, 

1991; Schunk, 1991). Behavioristen uppmuntrar önskat beteende, vilket påverkar 

självuppfattningen. Piaget menar att människan genomgår olika 

utvecklingsstadier, och att det därigenom är viktigt att anpassa undervisningen 

efter individen. Beroende på hur väl undervisningen anpassas kommer den 

lärande antingen uppleva att denne lyckas eller misslyckas, vilket påverkar både 

självuppfattning och upplevd självförmåga. Inom kognitivismen ses lärande som 

något som sker i samspel, där det är viktigt att tillvarata personens egen 

nyfikenhet. Inom det sociokulturella perspektivet är den närmaste proximala 

utvecklingszonen avgörande för lärande. Saknas tillräcklig stöttning där, kommer 

personen uppleva att denne misslyckas (Gage & Berliner, 1992; Säljö, 2012). Om 

en person upprepat får uppleva misslyckanden, leder det till en negativ 

självuppfattning och den upplevda självförmågan är sämre. Det leder till negativa 

känslor inför vad personen anser om sig själv och sitt kunnande (Wigfeld & 

Karpathian, 1991; Schunk, 1991). Sker dessa upplevelser av misslyckanden inom 

matematik, kommer således negativa känslor inför ämnet att utvecklas.  

 

Vid kartläggning och analys av insamlad data kunde vissa mönster och tendenser 

i forskning utrönas. Majoriteten av den forskning som svarar mot arbetets 

frågeställning är gjord innan millenniumskiftet. De träffar som databassökningen 

gav på äldre artiklar var i hög utsträckning inriktade på olika metoder för att 

reducera redan befintliga negativa känslor inför matematik De samband kring 

vilka områden som studerats vid olika tidpunkter som utrönts tyder på att en annan 

syn på problematiken varit rådande tidigare. Då är det inte ursprunget till de 

negativa känslorna som sökts. Istället har det rört sig om att lösa problemen först 

när de uppstår och inte att verka förebyggande. 
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En övervägande del av de studier inkluderade i detta arbete har använt olika 

former av självskattningsformulär och enkäter som datainsamlingsmetod. 

Sannolikt beror det på att negativa känslor är just känslor, vilka kan vara svåra för 

utomstående att bedöma förekomsten av. Det finns fördelar och nackdelar med 

alla metoder, och även om självskattningar till övervägande del bedömts lämpliga 

finns det vissa svagheter att ta i beaktning. Vid enkäter är det viktigt att de som 

besvarar dem är införstådda med vad som efterfrågas. Är enkäten inte tydligt 

utformad finns risk för missförstånd vilket får till följd att resultatet blir 

missvisande. Det kan bli extra tydligt vid arbete med yngre barn, där läsförmåga 

och förmåga till koncentration är ytterligare faktorer som spelar in. 

 

Som framgår i detta avsnitt är det inte möjligt att peka på en enskild och avgörande 

påverkansfaktor till personers negativa känslor inför matematik, snarare verkar en 

kombination av orsaker vara en mer sannolik förklaring. Eftersom det finns 

belägg i forskning för att alla, i detta arbete presenterade, påverkansfaktorer kan 

inverka på en persons negativa känslor inför matematik, tycks orsaker även kunna 

variera mellan olika personer. Därmed inte sagt att detta arbetes kartläggning 

saknar relevans, snarare tvärt om. Genom att påvisa ämnets komplexitet 

förtydligas att det inte är fruktsamt att skylla uppkomna problem på andra, utan 

att det kan vara många faktorer som bidrar till de utvecklade känslorna inför 

ämnet. Istället för att nedslås av detta, bör det tolkas som att det finns många 

chanser att vända dessa negativa känslor inför matematik till positiva sådana. 

 

7.3 Metoddiskussion 

Ett systematiskt arbetssätt har varit gällande genom hela arbetsprocessen, för att 

säkerställa studiens replikerbarhet. Vid tillfällen då systematiken bedömts som 

bristfällig har momentet upprepats. Alla delar av studien har utförts med 

eftertanke och ett tydligt syfte. En kvalitativ ansats valdes baserat på arbetets syfte 

och frågeställning. Valet av Web of Science som databas baseras på att den 

omfattar ett stort antal vetenskapliga tidskrifter där artiklar som skulle utgöra mitt 

resultat kunde sökas. Sökorden är valda med omsorg, likaså sättet de är 

kombinerade på. Det manuella urvalet är den del i processen som varit svårast att 

säkerställa replikerbarheten hos. Eftersom ansatsen för arbetsprocessen varit 

kvalitativ, var det inte möjligt att inkludera artiklar baserat enbart på enskilda ord. 
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Detta arbete försvårades ytterligare av att det var personers känslor inför 

matematik generellt, inte enbart lokaliserad till skolans verksamhet, som sökts. 

Därmed kan studier gjorda på vissa speciella yrkesgrupper ändå bedömas vara 

relevanta, så länge det resultat som presenteras är generaliserbart till personer 

även utanför denna grupp. Analysarbetet bedrevs genom innehållsanalys, vilket 

underlättade för kategorisering av artiklar. 

 

Det finns några punkter på vilka denna systematiska litteraturstudie skulle kunna 

förbättras. Tre sökkluster bedöms vara tillräckligt för att besvara arbetets syfte 

och frågeställning, men till de redan befintliga sökklustren skulle fler synonymer 

kunna inkluderas. Det är problematiskt när det inte finns något vedertaget sätt på 

vilket personers känslor inför matematik redogörs för. Fler synonymer inom de 

befintliga temana i sökkedjan skulle kunna genereras vid en sådan åtgärd. 

 

Viss data går förlorad genom att en artikel enbart tillåts tillhöra en kategori. 

Förutom att det innebär en viss grad subjektivitet för att bedöma vilken del av 

resultatet som bäst bidrar till att besvara frågeställningen, går också till viss del 

de samband mellan kategorier som presenteras förlorade. Likaså var det delvis 

problematiskt att avgöra vad som faktiskt åsyftades med math anxiety. I vissa 

artiklar används det med betydelsen matematikångest, andra gånger för att 

beskriva obehagskänslor inför matematik. Detta analysarbete var således omöjligt 

att göra utan en viss grad av subjektivitet.  

 

I vilken form resultatet skulle presenteras var inte heller helt självklart. Eftersom 

analysen skedde i två steg, gavs flera möjligheter till organisering. Förutom 

publiceringsdatum, som blev den slutgiltiga ordningen övervägdes ett antal andra 

tillvägagångssätt. Det hade varit möjligt att välja att presentera dem i alfabetisk 

ordning utifrån författare, men detta bedömdes eliminera möjligheten att se 

eventuella tidsbundna samband i forskningen. För att öka studiens reliabilitet 

valdes samma ordning för sammanställningen i tabellen. Här övervägdes 

alternativet att presentera studierna utifrån de utrönta kategorierna, men 

reliabilitet, möjlighet till att se samband och systematik bedömdes högre vid 

organisering utifrån publiceringsdatum.  
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7.4 Konsekvenser för undervisning 

Denna studie bidrar med en rad insikter nyttiga för både verksamma och blivande 

lärare. Genom att belysa komplexiteten hos samverkande faktorer, tydliggörs att 

det är bortkastat arbete att lägga ner tid på att finna en enskild utlösande faktor för 

en elevs negativa känslor inför matematik. Istället presenteras i detta arbete sex 

olika områden som samverkar till dessa känslor. Det är genom de genererade 

kunskaperna i detta arbete möjligt att arbeta preventivt för att hindra att negativa 

känslor inför matematik uppkommer från första början. Just det preventiva arbetet 

är vad som främst var målet att belysa. Därför vore den information som bringas 

ur detta arbete också nyttig vid fördelning av skolans resurser, så att det är möjligt 

att skapa situationer som skapar positiva associationer till ämnet. Vissa delar av 

det presenterade resultatet kan också generaliseras till att gälla andra ämnen än 

matematik. Här åsyftas främst betydelsen av positiva känslor kopplade till 

självbilden, och hur eleven upplever sitt kunnande inom olika områden. 

 

Föräldrarnas viktiga roll är viktigt att behandla. Föräldrar som involverar sig i sina 

barns skolgång ses ofta som något positivt. Samtidigt redovisas i detta arbete 

studier som gör gällande att om föräldrar har negativa känslor inför ämnet, kan 

deras inblandning göra mer skada än den bidrar med positivt. Därmed föreslås 

inte att föräldrarna ska dra sig tillbaka. Istället rekommenderas ett nära samarbete 

mellan lärare och föräldrar, där läraren ger föräldrarna vägledning i hur de bäst 

stöttar sina barn med läxor och andra skolrelaterade uppgifter.  

 

7.5 Framtida forskning 

Genom denna kartläggning har ett antal områden intressanta för framtida 

forskning identifierats. Med tanke på att detta enbart är en kartläggande studie, 

vore det intressant att göra en systematisk litteraturstudie inriktad på en av de 

redovisade påverkansfaktorerna. Det vore också givande med en studie inriktad 

på att studera samband mellan dessa påverkansfaktorer. Både hur de samverkar 

med varandra, men också om deras påverkan är olika stor. Detta skulle kunna ske 

antingen genom egna empiriska studier eller genom systematiska litteraturstudier. 

Denna forskning skulle i så fall antagligen vara av mer kvantitativ karaktär, där 

effekten olika påverkansfaktorer uppmätts ha jämförs och sammanställs. 
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Vid databassökningen blev det synligt att mycket forskning bedrivits kring vilka 

åtgärder som går att vidta när en person upplever negativa känslor inför 

matematik. Det vore intressant att göra en sammanställning och testa dessa 

praktiskt ute i skolans verksamhet. Med andra ord undersöka vilka åtgärder som 

fungerar för att reducera redan befintliga negativa känslor inför matematikämnet. 

Vid den övergripande kartläggningen blev det tydligt att forskares angreppssätt 

på problemet varierat över tid. Genom åren har olika kunskapssyner varit 

gällande, vilket torde betyda att det även i framtiden kommer skifta hur problemet 

med negativa känslor inför ämnet ses på. Därför är det är viktigt att fortsätta söka 

klarhet i varför matematikämnet är förknippat med negativa känslor. Det är ett 

stort och omfattande arbete, men det gäller att inte låta sig nedslås av det. Att det 

är svårt betyder inte att det är omöjligt. 
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Bilaga 1 

Referens Motiv för studien Metodval Slutsatser Tillgänglighet Tema 

Justicia-Galiano, M., Pelegrina, S., 

Lechuga, M., Gutiérrez-Palma, N., Martín-

Puga, E. & Lendínez, C. (2016). Math 

anxiety and its relationship to inhibitory 

abilities and perceived emotional 

intelligence. Anales de psicologia, 32(1), 

125-131. doi: 

http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.6018/anal

esps.32.1.194891 

Undersöka kopplingen mellan 

matematikångest och 

undantryckande av känslor samt 

undersöka om det finns ett 

samband mellan matematikångest 

och elevers självbild. 

187 förstaårsstudenter i 

psykologi genomförde 

ett antal tester skriftligt 

gällande obehag och 

förmåga i matematik. 

Det finns ett samband 

mellan uppkomst av 

oönskade och flyktiga 

tankar, en tendens att 

trycka undan tankar och 

matematikångest. 

Fulltext Kognitiva 

processer 

Ciftci, S.K. (2015). Effects of Secondary 

School Students' Perceptions of 

Mathematics Education Quality on 

Mathematics Anxiety and Achievement. 

Educational sciences : theory & practice, 

15(6), 1487-1501. doi: 

10.12738/estp.2015.6.2829 

Jämföra skillnader i 

matematikångest och prestation 

mellan elever, i förhållande  

till uppfattningen av kvaliteten på 

matematikundervisningen. Samt 

undersöka vilka effekter den 

uppfattningen har på 

matematikångest och prestation.  

638 elever i motsvarande 

högstadium eller 

gymnasium genomförde 

tester med hjälp av 

Mathematics Education 

Quality Scale och 

Mathematics Anxiety 

Assessment Scale.  

Uppfattningen om 

kvaliteten på 

matematikundervisningen 

påverkar matematikångest. 

Läraren är den faktor som 

utmärker sig som mest 

betydande gällande 

kvaliteten på utbildningen.  

Fulltext Lärare  

Forbes, E.C., Duran, K. A., Leitner, J. B. 

& Magerman, A. (2015). Stereotype 

Threatening Contexts Enhance Encoding 

of Negative Feedback To Engender 

Underperformance and Anxiety. Social 

Cognition, 33(6), 605-625. doi: 

10.1521/soco.2015.33.6.605 

Kvinnor rapporterar en mer 

negativ bild av matematikämnet 

än män trots att de uppmäts vara 

mer talangfulla. 

Metaanalys av två studier 

som behandlar påverkan 

av stereotyphotande 

situationer. 

Genom de olika sätt som 

män och kvinnor hanterar 

positiv och negativ 

feedback kan stereotyper 

orsaka negativa känslor 

inför matematik.  

Ej fulltext Kön 

http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.6018/analesps.32.1.194891
http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.6018/analesps.32.1.194891
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Casad, B.J, Hale, P. & Wachs, F.L. (2015). 

Parent-child math anxiety and math-

gender stereotypes predict adolescents' 

math education outcomes. Frontiers in 

Psychology, 6(1597). doi: 

10.3389/fpsyg.2015.01597 

Det finns en koppling mellan 

föräldrar och barns 

obehagskänslor inför ämnet, och 

det finns könsskillnader, och det 

finns könsstereotyper kopplade 

till matematik. 

Redogörelse för två 

studier som behandlar 

matematikångest och 

föräldrar och stereotyper 

som påverkansfaktorer.  

Det  finns luckor i befintlig 

forskning om sambandet 

mellan föräldrars och 

barns negativa känslor 

inför matematik. 

Fulltext Föräldrar 

Maloney, E. A., Converse, B. A., Gibbs, 

C. R., Levine, S.C. & Beilock, S. L. 

(2015). Jump-Starting Early Childhood 

Education at Home: Early Learning, 

Parent Motivation, and Public Policy. 

Perspectives on Psychological Science, 

10(6), 727-732. doi: 

10.1177/1745691615607064 

Faktorer utanför skolan bidrar till 

en stor variation i barns 

matematik- och språkinlärning.   

Kognitiv- och 

beteendeforskning.  

Medvetenhet om kognitiva 

aspekter bidrar till att 

förbereda barn för ett 

framgångsrikt lärande.  

Fulltext Föräldrar 

Maloney, E. A., Ramirez, G., Gunderon, 

E. A., Levine, S. C. & Beilock, S. L. 

(2015). Intergenerational Effects of 

Parents’s Math Anxiety on Childern’s 

Math Achievement and Anxiety. 

Psychological Science, 26(9), 1480-1488. 

doi: 10.1177/0956797615592630 

Söka bättre förståelse om varför 

vissa elever presterar sämre än 

andra. 

Ej beskrivet. Om föräldrarna uppvisar 

oro inför matematikämnet 

presterar barnet sämre och 

uppvisar mer 

matematikångest jämfört 

med om föräldrarna inte 

uppvisar någon oro. 

Fulltext Föräldrar 

Lim, S. Y. & Chapman, E. (2015). 

Identifying affective domains that 

correlate and predict mathematics 

performance in high performing students 

in Singapore. Educational Psychology, 

35(6), 747-764. doi: 

10.1080/01443410.2013.860221 

Undersöka i vilken utsträckning 

de tre känslomässigt knutna 

faktorerna motivation, attityd och 

ångest har samband med 

prestationer i matematik. 

1018 studenter 

analyserades, ej beskrivet 

hur. 

Det som främst har effekt 

på prestationer i matematik 

är självförtroende och 

fallenhet för ämnet. 

Fulltext Känslor 

kopplade 

till 

självbild 

Mizala, A., Martínez, F. & Martínez, S. 

(2015) Pre-service elementary school 

teachers’ expectations about student 

performance: How their beliefs are 

affected by their mathematics anxiety and 

student’s gender. Teching and Teacher 

Undersöka om blivande 

grundskolelärares förväntningar 

på elevers prestationer och behov 

av stöd beror på deras 

matematikångest eller elevernas 

kön eller socioekonomiska 

bakgrund.  

Ej beskrivet. Matematikångest påverkar 

lärares förväntningar på 

eleverna negativt. Lärarna 

hade dessutom lägre 

förväntningar på flickor än 

på pojkar.  

Fulltext Lärare 
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Education, 50, 70-78. doi: 

10.1016/j.tate.2015.04.006 

Gerardo Meza-Cascante. L. G., Suarez-

Valdes-Ayala, Z. & Agueero-Calvo, E. 

(2015). Solving Mathematical Problems in 

Cosa Rican Secondary Education: a Study 

about attitude. Revista Comunication, 

24(2), 58-69.  

Hur ser elevernas inställning till 

matematik ut och finns det någon 

skillnad mellan män och kvinnor. 

3271 elever i 

motsvarande högstadium 

eller gymnasium deltog, 

ej beskrivet hur. 

Stor andel av eleverna 

hade låg eller medellåg 

inställning till 

problemlösning. Män hade 

större tilltro till sin 

problemlösningsförmåga. 

Ej fulltext på 

engelska. 

Kön 

Radišić, J., Viddenović, M. & Baucal, A. 

(2015). Math anxiety-contributing school 

and individual level factors. European 

Journal of Psychology of Education, 30(1), 

1-20. doi: 10.1007/s10212-014-0224-7 

Hög andel serbiska elever har vid 

PISA 2003 rapporterat hög 

matematikångest, kopplad till 

svårigheter under lektioner och 

sina prestationer. Därför 

undersöks olika sambandsfaktorer 

till oro kopplad till matematik.  

Ej beskrivet. Matematikångest hos 

serbiska elever är ett 

generellt problem och inte 

kopplat till enbart vissa 

skolor. Den främsta 

variationen av 

matematikångest finns 

inom skolan, inte mellan 

skolor. Personer med 

bättre självuppfattning 

inom matematik uppvisar i 

lägre grad 

matematikångest. 

Fulltext Känslor 

kopplade 

till 

självbild 

Sayed Nordin, S. K., Fadzli Samat, K., 

Mohamed Sultan, A. A., Halim, B. A., 

Ismail, S. F. & Mafazi, W. N. (2014). 

Adaption of Abbreviated Mathematics 

Anxiety Rating Scale for Engineering 

Students. International Conference of 

Mathematics, Engineering and Industrial 

Applications, 1660. doi: 

http://dx.doi.org/10.1063/1.4915702 

Ingenjörsstudenter uppvisar 

matematikångest, och orsaker till 

denna önskas undersöka.  

95 studenter studerades 

med hjälp av AMARS. 

För dessa studenter var 

matematikångest kopplad 

till olikheter till hur de lär 

sig matematik och deras 

kognitiva förmågor.  

Ej fulltext Kognitiva 

processer 

http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2015.04.006
http://dx.doi.org/10.1063/1.4915702
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Morsanyi, K., Busdraghi, C. & Primi, C. 

(2014). Mathematical anxiety is linked to 

reduce cognitive reflection: a potential 

road from discomfort in the mathematics 

classroom to susceptibility to biases. 

Behavioral and Brain Functions, 10(31). 

doi: 10.1186/1744-9081-10-31 

Undersöka kopplingen mellan 

matematikångest och kognitiva 

funktioner.  

Sambandsanalys mellan 

matematikångest, 

matematikkunskaper, 

ångest inför prov och 

reflektionsförmåga.  

Matematikångest påverkar 

kognitiva processer.  

Fulltext Kognitiva 

processer 

Lou, W., Hogan, D., See Tan, L., Kaur, B., 

Tee Ng, P. & Chan, M. (2014). Self-

construal and students’ math self-concept, 

anxiety and achievement: An examination 

of achievement goals as mediators. Asian 

Journal of Social Psychology, 17(3), 184-

195. doi: 10.1111/ajsp.12058 

Undersöka självbildens roll för 

lärande i matematik. 

1196 studenter deltog i 

en undersökning genom 

enkäter och ett 

matematikprov.  

Det finns vissa 

gemensamma följder av 

både en beroende och en 

oberoende självbild, så 

som inställning till 

kunnande. Överlag hade 

självbilden ingen betydelse 

för prestationer i 

matematik.  

Fulltext Känslor 

kopplade 

till 

självbild 

Wang, Z., Hart, S. N., Kovas, Y., 

Lukowski, S., Soden, B., Thompson, L. 

A., Plomin, R., McLoughlin, G., Bartlett, 

C. W., Lyons, I. M. & Petril, S. A. (2014). 

Who is Afraid of math? Two sources of 

genetic variance for mathematical anxiety. 

Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, 55(9), 1056-1064. doi: 

10.1111/jcpp.12224 

Genetiska- och miljöassocierade 

faktorer användes för att 

analysera skillnader i den 

matematikångest personer 

upplever. 

Olika kvantitativa 

modeller användes för att 

analysera 514 

tvillingsyskon.  

Genetiska faktorer 

påverkar i relativt stor 

utsträckning 

matematikångest, och 

genetik kan påverka både 

risken för ångest och 

kognition inom matematik.  

Fulltext Genetik 

Zirk-Sadowski, J., Lamptey, C., Devine, 

A., Haggard, M. & Szücs, D. (2014). 

Young-age gender differences in 

mathematics mediated by independent 

control or uncontrollability. 

Developmental Science, 17(3), 366-375. 

doi: 10.1111/desc.12126 

Undersöka om ursprunget till 

obehag kopplad till matematik 

kan vara bero på genetiska 

faktorer. 

182 barn testades för 

matematikångest.  

Det finns en skillnad 

mellan pojkar och flickor i 

upplevd kontroll inom 

matematik, som orsakar 

obehag eller 

matematikångest.  

Fulltext Kön 
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Ural, A. (2014). The Effect of 

Mathematics Self-Efficacy Belief on 

Mathematics Teaching Anxiety. 

International conference on education and 

social sciences, 1 & 2, 1340-1346.  

Utreda effekten av matematiskt 

självförtroende på obehag inför 

att undervisa i ämnet.  

42 blivande 

matematiklärares 

attityder angående deras 

matematiska 

självförtroende och deras 

självförtroende inom 

lärande studerades.  

Det finns en stark koppling 

mellan matematisk 

självförtroende och obehag 

inför lärarrollen inom 

matematik, där det första 

påverkar det andra 

negativt. 

Ej fulltext Känslor 

kopplade 

till 

självbild 

Wahid, S. N., Yusof, Y. & Razak, M. R. 

(2014). Math anxiety among students in 

higher education level. Procedia – Social 

and Behavioral Sciences, 123, 232-237. 

doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.1419 

Undersöka om matematikångest 

och attityder påverkar 

prestationer.  

125 studenter fick fylla i 

en enkät gällande sin 

upplevelse av matematik 

baserat på känslor, 

bedömning och 

miljöfaktorer.  

Känslomässiga faktorer 

var det som främst 

orsakade obehag och 

matematikångest, vilket i 

sin tur kan försämra 

studenternas prestationer.  

Fulltext Känslor 

kopplade 

till 

självbild 

Palacios Picos, A., Hidalgo, S., Maroto, A. 

& Ortega, T. (2013). Causes and 

consecuences of mathematics anxiety. A 

structural equation mode. Enseñanza de 

las Ciencias, 31(2), 93-111.  

Möjliga orsaker och följder av 

obehag inför matematik.  

Ej beskrivet. Inställning till matematik 

förutbestämmer ångest, 

och det finns samband 

mellan ångest och 

metakognitiva förmågor. 

Ej fulltext Kognitiva 

processer 

Devine, A., Fawcett, K., Szücs, D. & 

Dowker, A. (2012). Gender differences in 

mathematics anxiety and the relation to 

mathematics performance while 

controlling for test anxiety. Behavioral 

and Brain Functions, 8(33). Doi: 

10.1186/1744-9081-8-33 

Att mäta flickors och pojkars 

prestation och matematikångest 

samtidigt som deras oro inför 

provsituationer kontrolleras. 

430 elever genomförde 

anpassade mentala 

matematiktester och 

fyllde i frågeformulär 

gällande 

matematikångest och oro 

inför prov.  

Inga skillnader i prestation 

kunde uppmätas mellan 

flickor och pojkar. 

Flickornas resultat visade 

att matematikångest kan 

öka oro inför prov och 

försämra prestationer. 

Matematikångest kunde 

således förutsäga flickors 

prestationer men inte 

pojkars. 

Fulltext Kön 

Maloney, E. A., Waechter, S., Risko, E. F. 

& Fugelsang, J. A. (2012). Reducing the 

sex difference in math anxiety: The role of 

spatial processing ability. Learning and 

Individual Differences, 22(3), 380-384. 

doi: 10.1016/j.lindif.2012.01.001  

Obehagskänslor inför matematik 

brukar sägas bero på socialt 

konstruerade stereotyper, men här 

ställs frågan om det kan bero på 

genetisk visualiseringsförmåga 

och förmåga till organisation. 

En grupp med studenter 

och en grupp med ett mer 

randomiserat urval av 

vuxna personer fick fylla 

i ett frågeformulär 

avseende deras 

Skillnader mellan kön och 

obehag inför matematik 

beror på skillnader i 

visualiseringsförmåga och 

förmåga till organisation.  

Fulltext Genetik 

http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2012.01.001
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obehagskänslor och 

förmåga att bearbeta 

flerdimensionella objekt. 

Gunderson, E. A., Ramirez, G., Levine, S. 

C. B. & Beilock, S. L. (2012). The Role of 

Parents and Teachers in the Development 

of Gender-Related Math Attitudes. Sex 

Roles, 66(3-4), 153-166. doi: 

10.1007/s11199-011-9996-2 

Flickor har ofta mer negativa 

känslor inför matematik än vad 

pojkar har.  

Analysera om tidigare 

forskning.  

Föräldrar och lärares 

förväntningar på barns 

matematikförmåga är ofta 

könsstyrda och kan i sin 

tur påverka deras känslor 

inför ämnet.  

Fulltext Kön 

Jugovic, I., Baranovic, B. & Marusic, I. 

(2012) The role of gender stereotypes and 

motivation in the explanation of 

mathematics achievement and anxiety. 

Suvrema psihologija, 15(1), 65-79. 

Undersöka könsskillnader i 

framgång i matematik inom 

utbildning och i obehagskänslor 

inför matematik.  

693 elever i senare delen 

av skolgången bedömdes 

avseende  

prestationsförväntningar,  

självuppfattning om sin 

egen förmåga, upplevd 

svårighetsgrad på 

uppgifter, intresse och 

användbarhet, 

könsstereotyper om 

matematik och om alla 

kan bli bra på matematik.  

Flickor är räddare för 

matematik än pojkar. 

Könsstereotyper påverkade 

flickor negativt men pojkar 

positivt.  

Ej fulltext på 

engelska 

Kön 

Krinzinger, H., Wood, G. & Willmes, K. 

(2012). What Accounts for Individual and 

Gender Differences in the Multi-Digit 

Number Processing of Primary School 

Children? Zeitschrift fur psychologie-

journal of psychology, 220(2), 78-89. doi: 

10.1027/2151-2604/a000099 

Det rapporteras ofta om 

könsskillnader inom områden som 

innefattar beräkningar av olika 

slag. 

Longitudinell studie med 

140 elever.  

Kön och känslor inför 

matematik var vad som 

starkast påverkade 

genomförandet av 

beräkningar. 

Fulltext Kön 

Cimen, O. A. & Campbell, S. R. (2012). 

Studiying, self-reporting, and restudying 

basic concepts of elementary number 

theory. Proceedings of the 36th 

Conference of the International Group for 

Att titta på djupet på individuella 

faktorer som påverkar 

metakognitiv kontroll.  

Fallstudie.  Ej beskrivet.  Fulltext Genetik 
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the Psychology of Mathematics Education, 

2, 163-170. 

Marchis, I. (2011). Factors that influence 

secondary school students’ attitude to 

mathematics. Procedia – Social and 

Behavioral Sciences, 29, 786-793. 

doi:10.1016/j.sbspro.2011.11.306 

 

Undersöka vilka faktorer som 

påverkar elevers känslor inför 

matematik. 

337 elever fyllde i ett 

frågeformulär avseende 

mäta deras känslor inför 

matematik.  

Läraren är den faktor som 

främst påverkar elevers 

attityd till matematik. 

Fulltext Lärare 

Gilbert, J. A. (2011). Learning styles and 

math anxiety: a survey of the litterature. 

2011 4th International Conference of 

Education, Research and Innovation, 

2393-2399. 

 

Matematikångest kan börja tidigt 

och följa eleverna genom hela 

deras tid i skolan. 

Sammanställning av 

befintlig litteratur. 

En mängd faktorer bidrar 

till matematikångest, 
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